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Inleiding

Dit jaarverslag is een weergave van de ontwikkelingen en resultaten van OCCII in 2019. Het verslag is tot 

stand gekomen in een samenwerking van medewerkers en bestuursleden van OCCII.

De omstandigheden tijdens het schrijven van dit verslag zijn bijzonder. Voor het eerst in bijna 30 jaar heerst 

er een oorverdovende stilte in ons gebouw en staat onze nieuwe geluidsinstallatie er werkloos bij. 

Alle vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van OCCII kunnen niet wachten tot we de draad weer op 

kunnen pakken en los mogen gaan. Tot het zover is willen we de lezer mee terug nemen naar vorig jaar en 

verslag doen van al het moois dat er dat jaar is neergezet op en rond ons podium.

Voor eventuele vragen over inhoud en/of een nadere toelichting zijn we vanzelfsprekend beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Edwin de Jong, voorzitter OCCII/Stichting In It
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Overzicht van onze activiteiten in 2019 

Het paradoxale van obscurisme, waarvan duidelijk is geworden door TV programma’s als Man Bijt Hond dat
ze een brede stroming door alle gelederen van de samenleving heen vormt, is dat je er weinig over hoort. De 
meta-betekenis van het begrip houdt als het ware haar eigen succes onder de pet. Maar in OCCII heffen we 
dag in dag uit het glas op de obscure bijvangst van alle nieuwe nationale en internationale muzikale 
ontwikkelingen. We koesteren dan ook een festival als Haperende Mens, dat nu al een aantal jaren op rij 
bijzondere acts naar Amsterdam haalt, zoals HELDON (fr) + PHEW (jp), electronica/synth pioneers die 
nooit eerder in onze stad te horen waren. Een avond als ‘Trance-Like State’ sluit daar op aan, ‘outernational’ 
psychedelica neemt met gemak heel OCCII in bezit en drijft alle aanwezigen naar grote hoogten, daar heb je 
geen rookruimte voor nodig. 

Als er een scene is die zichzelf als een ananasplant vanuit z’n hart kan voeden dan is het wel de punkscene 
en die was weer eens totaal voluit terug van nooit echt weg geweest in 2019. De storm begon een paar jaar 
geleden in Eindhoven en ondertussen waait heel Nederland mee. OCCII is duidelijk het Amsterdamse oog 
van de orkaan waar hordes aan jonge nieuwe punk bands doorheen jagen. DIY staat als een tatoeage in hun 
tongen gegrift en verschil tussen bands, vrijwilligers, organisatoren en publiek is er gewoon niet. Punk is 
t’rug en de lokale bands en scenes halen zelf de internationale bands naar OCCII: S.H.I.T. (can), Zyanose 
(jp), Physique (usa), Loose Nuke (usa), Nosferatu (usa), Oust, Pressure Pact en Forbidden Wizzard brandden 
stuk voor stuk zinkgaten in de toch nog best goed uitziende nieuwe vloer. 

We hadden zelfs een première van een gloednieuwe film: PUNK THE CAPITAL; BUILDING A SOUND 
MOVEMENT. Nuff said. 

Meer uit de modder, steen, zand of klei getrokken muziek die je alle vier de hoeken van de wereld laat zien, 
hadden we ook in 2019. Etenesh Wassie (eth), Mathieu Sourisseau & Sébastien Bacquias (fr) speelden 
magisch-realistische Ethiopische scales en Los Siquicos Litoraleños (arg) liet horen hoe surrealistisch de van
oorsprong volkse Cumbia kan worden opgediend, “Best world in the band” schreef iemand op de muur van 
het toilet. 

Dat punk en hip hop alles met elkaar te maken hebben, weten veel mensen misschien niet, maar dan zijn ze 
nog nooit in OCCII geweest. Zei Chuck D ooit dat hij de “The Clash van de Hip Hop” wilde worden, 
Rudeboy Remington, frontman van The Cold Vein, zegt dat hij al dood zou zijn geweest als hij The Clash 
niet had ontdekt. In OCCII is hip hop rauw, confronterend, onafhankelijk, autonoom, kritisch, vetvrij, kaal, 
overdonderend en bruut tegelijk. Dat werd bewezen door onder andere BlabberMouf, Ellmatic & Mad Rev 
Da Surinam Swordsman, Wrek-O-Nize en Truffel The Phunky Phaqir die zei: “Ain't nuttin' wrong with a 
little bit of good spit behind the bullshit.” 

Het SOTU festival (10-14 april) is als het ware in OCCII geboren en krijgt een bijzondere opvoeding, wordt 
langzaam groot maar mag nog lang niet het huis uit. Tijdens SOTU wordt OCCII een speeltuin van 
electronica, synths, computers, laptops, print-boards, effecten, kabels en mixers. Als in een warme 
baarmoeder groeien de synthpunk en noise-acts in OCCII op. Hoe ongekend obstinaat en tyfushard de 
geluidsaanvallen soms ook zijn, het is alsof je een stofzuiger bij de oren van een baby houdt zodat ze rustig 
wordt, omdat het geluid zo lijkt op het stromende bloed van de moeder. 

Mei was een maand van extreme hoogte en dieptepunten voor ons. We waren druk met het opzetten van een 
crowdfundingsactie voor nieuwe versterkers, in dezelfde periode heeft er een nachtelijke inbraak heeft 
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plaatsgevonden. De weekopbrengst in contanten was buit gemaakt en bovendien werd er veel schade 
aangericht aan het pand.

De avond erop hadden we een LP release. De LP "Four
Corners of the Globe" is door OCCII zelf samengesteld
en uitgebracht samen met andere labels. Er staan 9
verschillende tracks op, dit zijn live opnames die in
OCCII zijn gemaakt in de afgelopen jaren. De plaat
kreeg mooie recensies in binnen- en buitenlandse pers. 
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Afbeelding R:  Gonzo Circus (sept 2019)

Afbeelding L:  The Wire (july 2019)



Eveneens in mei 2019 werd in, en door, OCCII de conferentie ‘Book Y’r Own Fucking Life’ georganiseerd 
om intern, met alle OCCII-betrokkenen, en met oude en jonge rotten uit de gehele Nederlandse underground-
scene in dialoog te gaan over hedendaagse ontwikkelingen en over meer intensieve samenwerking onderling.
Het was een succes en er was heerlijk eten en er werden nieuwe verbanden gelegd. 

Daarna ging de crowdfunding-campagne online, iets dat erg veel positieve energie opleverde in hectische 
tijden, door veel steun en lieve berichten vanuit alle kanten van het land. 

Op 3+4 juni hadden we één van de gekroonde koningen van de alternatieve muziek in de OCCII in de vorm 
van een een residency: Thurston Moore (ex-Sonic Youth) met een nieuwe band. Twee keer een zaal 
uitverkocht die hij wel tien keer had kunnen vullen. Net als andere muzikanten, acts en bands die in andere 
steden vaak genoeg voor zalen met
tweeduizend mensen publiek staan te
spelen, kiest hij voor OCCII omdat hij de
plek goed vindt. Het komt niet zomaar uit
de lucht vallen, in Amherst, de plaats in de
USA waar hij jarenlang woonde,
ondersteunt hij een vergelijkbaar
onafhankelijk DIY podium. 

Eerder al, op 2 februari, stond ook oud
Sonic Youth lid Steve Shelley met een
nieuwe groep muzikanten bij OCCII op het
podium.

Calvin Johnson, ook een grote naam in de
DIY scene, denkt er precies zo over. Wat
hij doet in Olympia, USA, is nauw
verbonden met een plek als OCCII. Ook hij
speelde een prachtig optreden, op 29 mei. 
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Publiek

Het publiek bij OCCII hangt samen met de verschillende scenes (subculturen) die avonden bij ons 
programmeren, en hierbinnen lopen publiek, bezoeker en vrijwilliger door elkaar heen. Voor verschillende 
van deze groepen is en blijft OCCII een belangrijke spil. Dat wij een internationaal begrip zijn wordt 
duidelijk doordat artiesten als Thurston Moore en Calvin Johnson graag bij ons op het podium staan, bij ons 
voelen ze zich meer thuis dan in een grotere zaal.

Enkele quotes van bezoekers die wij ontvingen via social media;

“Artists I never thought I would see in my life, I saw in Occii. That says it all” • “OCCII is een kloppend 
hart voor de Amsterdamse Underground, een muzikale levensader, een vuige ruige liefdevolle bonte plek, 
noodzaak!” • “Best programmerende venue in Amsterdam, met een super sfeer.” • “De Occii is frisse lucht 
voor je oren... En voor de stad. Het is een monument voor de vrijheid gebouwd door onzelfzuchtige mensen. 
Respect.” 

“Legendary Pink Dots/ Bare Bones, Lay Low een top avond: druk, gezellig, goede muziek.”

“Richard Pinhas met Heldon! Sinds 1975 op de live wenslijst en eindelijk in 2019 in OCCII.”

“Een aantal erg gave shows gezien in 2019, Zyanose, Seein Red, Physique, Nosferatu, S.H.I.T. Ik heb al 
weer zin in het volgende uitje in de OCCII!”

Dit jaar hebben wij geen publieksonderzoek gedaan, maar wel onze bezoekers uitgenodigd om mee te 
denken over de toekomst van onafhankelijke podia (in het specifiek: OCCII) tijdens een door ons opgezette 
conferentie.

Podiumkunsten: ‘Book Your Own Fuckin' Life’

In het jaar in vogelvlucht valt al te lezen dat wij wederom een divers pluimage op het podium hadden staan. 
Zelforganisatie staat bij ons altijd voorop, en het mooie hiervan is dat dit niet vast zit aan een bepaald genre. 
Zo staat er telkens weer iets spannends en nieuws op het podium. De intieme zaalcapaciteit van 250 
bezoekers en de persoonlijke en zelfwerkzame instelling zijn geliefd bij publiek en artiesten. In het culturele 
landschap van Amsterdam neemt OCCII daarmee een bijzondere plek in. Het biedt ruimte aan 
talentontwikkeling en brengt publiek en artiesten dicht bij elkaar.

Begin 2019 nodigde OCCII met de volgende oproep betrokkenen, publiek, en andere mensen binnen de 
nationale undergroundscene uit voor een conferentie op 11 mei in OCCII zelf: 

“In een stad die haarzelf doldraait met pop-up podia en life-style festivals 
doet OCCII woeste pogingen een vrijplaats te zijn en blijven voor artistiek 
experiment, eigen initiatief en actie. Maar de tanden van de tijdgeest knagen 
ook aan de randen van het OCCII imperium; vrijwilligers blijven minder lang 
hangen en organisatoren maken kortere series. Verbondenheid, inzet en toewijding
zijn de ruggengraat van een onafhankelijk internationaal muzieknetwerk en het is
belangrijk om van elkaar te weten wat er speelt, zowel in OCCII als op andere 
'stations' van dit ondergrondse culturele spoorwegstelsel. Vraagtekens hebben 
altijd al de voorkeur boven uitroeptekens bij OCCII dus vandaar deze oproep aan 
allen die los en vast aan OCCII hangen: kom meedenken en meepraten op 11 mei 
over OCCII van nu en straks.” 
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We hadden het in subgroepen van ongeveer 15 personen over: 
1. Subsidie vs DIY? Wat doen wij met steun van de staat? 
2. Krakershol of hipsterhok? Wat is de OCCII-identiteit en wie
bepaalt dat? 
3. Book Your Own Fucking Life. Een zaal als
netwerkgenerator voor je band/scene, werkt dat nog? 
4. Hoeveel Facebook Boost heeft een vrijplaats nodig? 
Hoe promoot je een plek die nergens bij past? 

Uit de gesprekken kwamen interessante vragen, antwoorden,
beschouwingen en problemen naar voren. Er vond veel
uitwisseling plaats van mensen van verschillende podia en
disciplines. Wat betreft het eerste onderwerp met betrekking
tot subsidie vielen een aantal punten op. Men was het er over
eens dat de vraag niet is “Subsidie of niet?” maar “Wat doet
subsidie met jouw ruimte? Hoe wordt het ingezet, en wat zijn
daar de gevolgen van?” Het verhuren van de ruimte aan
commerciële partijen is lastig, vooral wanneer je regels stelt
met betrekking tot prijzen en toegankelijkheid. Vanuit het
gezichtspunt van vrijwilligers werd gemeld dat het soms wel
helpt als iemand ergens voor betaald krijgt, iets vergoed krijgt:
“The volunteering feels endless sometimes, it’s good to get something back for the giving.” Die balans is 
belangrijk, omgaan met goodwill, het helpt wanneer je de mogelijkheden hebt om toegewijde inzet te 
belonen. 

Wat betreft de identiteit van OCCII kwam naar voren dat het politiek engagement altijd bij OCCII zal blijven
horen. Tijdens onze crowdfunding werd nog maar eens benadrukt dat de solidariteit met alternatieve plekken 
binnen Amsterdam en daarbuiten groot is. Dit toont aan dat er een landelijk (zelfs mondiaal) netwerk is, waar
OCCII onderdeel van uitmaakt.

Het netwerk als onderwerp kent vele kanten, en het mooie was dat al die kanten fysiek aanwezig waren, van 
vrijwilligers, tot boekers, tot artiesten, tot mensen die fanzines maken en meer. Iedereen noemde het belang 
van het bereiken van nieuwe mensen, jonge mensen, en die kennis laten maken met deze autonome manier 
van doen in kunst en muziek. Ook het continue verbinding zoeken met de zalen in andere steden in binnen- 
en buitenland is erg van belang. Samenwerking maakt altijd meer mogelijk en bespaart vaak tijd, werk en 
geld. In de uitwisseling is het fysieke belangrijk, je moet elkaars plek zien en horen en leren kennen, dan heb 
je in je emails minder woorden nodig. Boekers en muzikanten komen als vanzelf op vele plekken, maar voor 
andere betrokkenen is het ook goed om alle wegen, banen, sporen en stations van het netwerk te leren 
kennen. 

Deze dag was een goede aanzet tot het nadenken over de toekomst van DIY en kleinschalige (pop)podia in 
brede zin, en we zijn blij dat we het initiatief hebben genomen deze discussie met elkaar aan te gaan. Als 
tastbaar resultaat waren alle aanwezigen het erover eens dat deze conferentie jaarlijks moet plaatsvinden. 
Telkens door een andere podium georganiseerd. 
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Buurt, stad & maatschappij

OCCII staat niet los van de buurt. Als deel van Vereniging de Binnenpret speelt OCCII ook een rol in 
buurtfeesten en opendagen en alles wat daar bij komt kijken. Tevens organiseren we ongeveer drie keer per 
maand een gratis toegankelijke baravond, op de woensdag. Soms gaat dit samen met een optreden van een 
garage band, een DJ of wordt er poëzie voorgedragen. Dit soort avonden zijn het voorportaal van wat er 
mogelijk is bij OCCII en biedt aan iedereen een laagdrempelige mogelijkheid voor culturele verwondering of
oorverdovend kabaal op een doordeweekse avond!

De gentrificatie van Amsterdam Zuid gaat door, de buurt is opgelapt en we zijn op dit moment een vreemde 
eend in de bijt (voor sommigen wellicht een luis in de pels) aan het worden. Deze positie doet ons goed. Met 
onze gevel die veel bekijks trekt van toeristen die het Vondelpark uitlopen zijn we hoe dan ook een 
karakteristiek en opvallend podium. Buurtbewoners weten vaak niet wat er zich allemaal achter de gevel 
afspeelt, en wanneer ze eens een kijkje komen nemen kijken ze hun ogen uit en zijn ze vol lof.

Dat het in de stad Amsterdam nog mogelijk is om een podium te beheren en draaien op vooral inzet van 
vrijwilligers (die steeds jonger worden) toont dat er andere manieren zijn dan de huidige neoliberale 
maatschappij. Wij hebben de klimaatactivisten van Extintion Rebellion een warm welkom gegeven en bij ons
naar binnengehaald om tijdens hun actieweek een avond te komen dansen en samen te zijn.

Het marktdenken heeft in de 28 jaar dat OCCII bestaat geen voet tussen de deur gekregen en hier zijn we 
trots op. Wij zijn van mening dat dit iets is om te koesteren, in een stad die vol wordt gebouwd met 
yogastudios, wafel- en Nutella-winkels en die zich meer en meer vormt tot een monocultuur waar de 
inwoners van de stad zich steeds minder thuis voelen. Duurzaam organiseren en samenwerken met lokale 
ondernemers - iets wat recent helemaal hot is - is iets wat wij los van de trend ook in 2019 weer met 
overtuiging deden. 

Geografische spreiding

De activiteiten van OCCII concentreren zich
hoofdzakelijk op de locatie aan de
Amstelveenseweg. Er zijn in 2019 in
samenwerking met andere plekken activiteiten
georganiseerd waarvan de opbrengst naar OCCII
crowdfundingcampagne ging. Deze shows
kondigden wij aan als “OCCII on tour”. Deze
avonden hebben plaatsgevonden in
Vondelbunker, De Ruimte, Volta en in Filmhuis
Cavia.

Publiek & ambitie 

OCCII heeft een publiek dat niet schrikt van
subversief krakende en schurende klanken, maar daar juist naar op zoek is. Dit is in het kort de doelgroep 
van OCCII en het publiek waar wij ons op richten. Dit jaar hebben wij geen bezoekersenquette gehouden 
onder het publiek, dit is een tijdrovende klus voor onze kleinschalige organistie.
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Jaar Aantal avonden Aantal bezoekers

2017 133 10.834

2018 147 10.350

2019 156 11.343

We hadden de ambitie om in de periode 2017-2020 elk jaar een stijging van 800 bezoekers te 
bewerkstelligen. Deze ambitie hebben we in 2017 en 2018 niet behaald, maar in 2019 werd OCCII door 
1.000 bezoekers meer bezocht dan het jaar ervoor. Dit komt mede door de twee uitverkochte shows van 
Thurston Moore, en wij vermoeden ook een bijeffect van alle aandacht die OCCII kreeg door de 
crowdfunding en de LP release. 

De meeste Amsterdamse bezoekers van OCCII komen uit West (27%), en daarna uit Zuid (17%) en Nieuw
West  (17%),  en  bijna  de  helft  van  OCCII’s  bezoekers  heeft  niet  de  Nederlandse  nationaliteit
(publieksonderzoek 2018). OCCII verbindt zich al jaren met de groeiende internationalisering van de stad, en
richt zich daarbij vooral op eigenzinnige artiesten, publiek en vrijwilligers die niet veel te besteden hebben
en interesses hebben die liggen buiten de mainstream cultuur. 

Onze ambitie om een jonger publiek aantrekken is deels gelukt. De grootste groep bezoekers is nu tussen de
19 en 24 jaar (21%). Dit hebben we met name bereikt door jongere vrijwilligers en nieuwe collectieven
activiteiten  te  laten  organiseren.  Geregeld  Ontregeld  is  bijvoorbeeld  een  nieuw  jong  collectief  dat  op
verschillende plekken in de stad zijn avonden neerzet, maar OCCII is hun uitvalsbasis en thuishonk.

 
Stakeholders 

OCCII is onderdeel van De Binnenpret: samen met verschillende andere initiatieven zoals een 
weggeefwinkel, volkskeuken, anarchistische bibliotheek en ateliers van creatievelingen vormen wij een 
vereniging. De afzonderlijke onderdelen weten elkaar te vinden voor samenwerkingen en wanneer er hulp 
nodig is. Er is een grote solidariteit. Zo hebben we voor onze crowdfunding t-shirts laten drukken bij een 
zeefdrukkerij die zich aan onze binnenplaats bevindt. 

OCCII en De Binnenpret maken deel uit van de Culturele Stelling van Amsterdam, een netwerk van broed- 
en vrijplaatsen in Amsterdam en de regio. (zie https://culturelestelling.amsterdam/)

OCCII maakt ook deel uit van Amsterdam Alternative, een netwerk van alternatieve podia
met diverse activiteiten ('AA Talks') en een eigen krant die elke twee maanden door de hele stad wordt 
verspreid. 

OCCII heeft elke woensdag een kinderprogramma, Kinderpret, en via deze weg hebben we veel contacten 
met scholen uit de wijk en met het welzijnswerk (Cordaan) binnen stadsdeel Zuid.

OCCII werkt samen met verschillende organisaties, podia en instellingen in de buurt, binnen en buiten de 
stad, zoals SOTU-festival, Vondelbunker, Butchers Tears, OT301, Zaal100, WORM in Rotterdam, Les 
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Ateliers Claus in Brussels. Veel van deze organisaties waren ook vertegenwoordigd bij onze DIY conferentie
in mei.

OCCII is aangemerkt als Kernpodium C bij het Nederlands Fond voor Podiumkunsten.

OCCII heeft samen met het platform Voor de Kunst een (geslaagde) crowdfunding opgezet, om de kosten 
voor nieuwe versterkers te bekostigen.

Risicoanalyse OCCII

Wij hebben de afgelopen jaren een risico-pannenkoek en een SWOT analyse voor onze organsatie opgesteld. 
Ondanks dat wij ons realiseren dat dit jaarverslag gaat over 2019, vinden wij het vreemd om de huidige 
COVID-19 pandemie achterweg te laten. Wij hebben onze risico-pannenkoek analyse daarom aangepast naar
deze nieuwe realiteit, waarvan niemand op dit moment weet hoe lang het nog zal duren. Specifiek voor onze 
podiumsector met artiesten die vanuit de hele wereld tours organiseren die langs Amsterdam trekken is het 
twijfelachting of alles binnen de komende jaren weer terug zal gaan naar het voormalige normaal.

Risico omschrijving Impact Kans Actie
Strategisch
Daling bezoekersaantallen 
vanwege Covid-19 
maatregelen voor podia

Zeer Hoog Zeer Hoog Acceptatie van risico en bijstellen 
prognose voor 2020. Hogere frequentie van 
evenementen bij herstarten activiteiten, 
indien verantwoord volgens richtlijnen 
RIVM

Verlies bekendheid bij 
publiek en missen 
programmering 
doelstellingen (o.a. voor 
AFK) door Covid-19 
maatregelen. 

Hoog Hoog Online evenementen streamen, sessies 
opnemen en daar voorzieningen voor 
treffen. Dit gericht publiceren. Ook 
andere programmering dan muziek, zoals 
exposities en talks organiseren.

Afwijking prognose 
bezoekersaantallen vanwege
gebrek aan (lokaal) 
gerichte programmering.

Middel-
groot

Laag Opstellen lijsten van (lokale) acts die 
aantoonbaar invloed hebben op 
bezoekersaantallen. Gerichte promotie 
activiteiten.

Governance
Gebrek aan aansluiting bij
diversiteitsdoelstellingen
door gebrek aan 
diversiteit in 
samenstelling van bestuur.

Middel-
groot

Middel-
groot

Overweeg richtlijn voor zittingstermijn 
bestuursleden, opzetten adviescommissie 
inclusie, bestuurswissel.

Aansprakelijkheid ivm 
Covid-19 besmettingen door
onvoldoende naleving en 
handhaving Covid-19 regels
voor podia

Zeer Hoog Middel-
groot

Heldere communicatie naar bezoekers, 
vrijwilligers en artiesten. Protocol en 
registratie in logboek. Strikte naleving 
1.5m afstand en max. aantal bezoekers. 
Beperkte tijdsduur van bezoek zolang RIVM 
dit adviseert. Bar voorzien van plexiglas 
schotten. Podium voorzien van beschermende
voorzieningen i.v.m. zang.

Overbelasting of gebrek 
erkenning vrijwilligers 
door ongelijke 
werkverdeling waardoor 
inzet vrijwilligers in 
geding komt.

Hoog Laag Heldere opzet werkverdeling vrijwilligers.
Structuur te bepalen door bestuur.

Operationeel
Verloop van vrijwilligers 
werkt remmend op de 
operatie van OCCII 
waardoor programmering 
instabiel kan worden.

Middel-
groot

Laag Actieve aanwas door continue aandacht 
aantrekken vrijwilligers. Virtueel contact
onderhouden tijdens Covid-19 en verbod op 
samenkomen.
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Bezoekersaanwas wordt 
gemist door onvoldoende 
inzet sociale media.

Hoog Middel-
groot

Actief inzetten op sociale media strategie
en promotie.

Wegvallen geluidstechnici,
coördinatoren of 
programma- vrijwilligers 
waardoor er geen of 
beperkte programmering is.

Hoog Middel-
groot

Actief zoeken naar vrijwilligers. Back-up 
plan voor stand-in programmeur. 
Organiseren cursus voor sound- engineer 
vrijwilligers en coördinatoren 
bijeenkomsten. 

Financieel
Gebrek aan inzicht in 
kosten bij vrijwilligers 
waardoor niet kostenbewust
gehandeld kan worden.

Hoog Hoog Bestuur meerdere keren per jaar inzicht 
geven in de kosten en de opbouw daarvan 
bij vrijwilligers- vergaderingen en samen 
een nieuw plan opzetten.

Wegvallen subsidiebronnen 
(o.a. door impact Covid-
19) waardoor financiële 
tekorten ontstaan in 
begroting en uitvoering.

Zeer Hoog Middel-
groot

Opstellen actieplan m.b.t welke personele 
acties genomen worden en hoe deze uit te 
voeren, door bestuur. Overleg met 
subsidieverstrekkers aangaande Covid-19 
impact. Aanboren van meerdere fondsen voor
projectsubsidies.

Daling omzet wegens Covid-
19 impact waardoor weinig 
evenementen in OCCII 
kunnen plaatsvinden

Zeer Hoog Hoog Bijstellen uitgaven conform mogelijkheden 
daartoe. Prioriteit aan loonkosten van 
personeel.
Voortdurend monitoren van liquiditeit.

Daling inkomsten door geen
PIN mogelijkheid aan deur 
en bar, sluiting van 
pinautomaten (na 23u) in 
de buurt, vermijden 
contant geld  i.v.m. 
Covid-19

Hoog Middel-
groot

Overleg bestuur en vrijwilligers over het 
overstappen naar PIN mogelijkheden.

Financiële positie van OCCII

In het financieel jaaroverzicht zijn de eigen inkomsten hoger dan begroot vanwege de kapitalisatie van 
vrijwilligersinzet, die daarnaast als kosten zijn opgenomen als programmeringskosten en 
PR/marketingkosten, om het belang en omvang van vrijwilligersinzet ook financieel inzichtelijk te maken. In
het overzicht van de boekhouder zijn deze onderdelen niet meegenomen omdat het geen werkelijke 
inkomsten en uitgaven betreft.  Het bedrag voor vrijwilligersuren staat in onze begroting op €140.000.

Eigen inkomsten bestaan voor 2019 onder meer uit bar- en deurrecettes, verhuur, crowdfunding en verkoop 
merchandise. Hieronder volgt een uitleg van enkele posten.

Verhuurinkomsten – Dit zijn de inkomsten uit zogenaamde samenwerkingsavonden waarbij het programma 
wordt georganiseerd door een externe organisator. Voor deze avonden is de deurrecette voor de externe partij 
en werken we met een vergoeding uit deze recette voor overhead/btw-afdracht etcetera. De inkomsten voor 
zaalgebruik bij samenwerkingspartners van OCCII zijn bijna dubbel zo hoog als begroot. Namelijk 14.653 in
plaats van de begrote 7.000 euro. Wij hebben meer samenwerkingsavonden gedraaid, ook heeft Kinderpret  
vaker gebruik gemaakt van de zaal waardoor zij een hogere bijdrage hebben betaald. 

Bar- en deurrecettes – OCCII heeft een groot aandeel eigen inkomsten, deze komen vooral uit de eigen 
baropbrengsten. De barrecettes dekten in 2019 een groot deel van de vaste bedrijfs- en loonlasten. De horeca 
van OCCII is ondersteunend: de bar is alleen geopend tijdens de programma’s, en wordt in zelfbeheer 
gedraaid en bemenst door eigen coördinatoren en vrijwilligers. Alle baten zijn daardoor beschikbaar voor 
huisvestingslasten, lonen en andere beheerlasten.
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Voor 2019 was € 113.500 aan barinkomsten begroot, de gerealiseerde opbrengst zit daar onder, te weten € 
102.027. De winst op de bar is relatief wel hoger. De gemiddelde besteding per bezoeker is minimaal 
gestegen van € 8,90 naar € 9,00.

Crowdfunding – via platform Voor de Kunst en door de gulle donaties van 455
personen hebben we een bedrag van 17.796 euro binnengehaald. Het volledige
bedrag is direct ingezet om de aanschaf van nieuwe versterkers en overige
middelen ten behoeve van geluidssysteem te bekostigen.

Merchandise – er is dit jaar een LP uitgebracht (oplage 250) met verschillende
live opnames van optredens in OCCII. De opbrengst hiervan heeft ook 790 euro
aan inkomsten gegenereerd.

De beheerslasten zijn hoger uitgevallen dan het jaar ervoor en hoger dan
begroot. Hieronder een opsomming van enkele posten die bijgedragen hebben
aan dit verschil.

Backstage verblijf – we zowel in 2018 als 2019 zowel geld als vrijwilligersinzet geïnvesteerd in het 
verbouwen van een backstage verblijf voor (tourende) bands. Daardoor kunnen we meer gastvrijheid bieden 
aan de artiesten. Op termijn levert het de OCCII een kostenbesparing op doordat we minder hotelkosten 
hoeven te maken.

Geluidsinstallatie – er is ongeveer een totaal van 25.000 euro in geluid en techniek geïnvesteerd. Onze 
begroting voor onderhoud en aanschaf van techniek (6.000 euro) was lang niet toereikend. Het volledige 
bedrag dat binnenkwam via Voor de Kunst is hiervoor ingezet. 

Inbraak – in mei 2019 is er een nachtelijk inbraak geweest bij OCCII. Hierbij is schade aangericht aan het 
pand (deuren, glas, inbraakschade, etcetera) en is de weekopbrengst aan contanten buit gemaakt. Dit was een
grote klap voor de organisatie, mentaal maar ook zeker financieel. Door het verlies aan weekomzet in 
contanten (4.525 euro) en kosten voor reparaties en aanpassingen zoals aanschaf kluis etcetra.

Al met al zijn we tevreden dat we het verlies hebben kunnen beperken tot slechts 2.151 euro aan het einde 
van het boekjaar 2019.

Liquiditeit & solvabiliteit

Liquiditeit bij OCCII word altijd goed in de gaten gehouden. Vanwege veel kleine producties en 
barinkomsten uit programmering ontstaat een relatief hoge cashflow. Door goed vast te houden aan het 
principe van nooit geld uitgeven wat er niet is, wordt bij iedere uitgave boven de 500 euro goed gekeken of 
het binnen het budget blijft 

De solvabiliteit is goed, OCCII heeft geen schulden en kan aan al haar betalingsverplichtingen voldoen. 

Eigen inkomsten

Het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de subsidies die onze Stichting ontvangt is voor 2019 61%.
Overige deel bestaat uit 21% AFK en 18% overige publieke baten. Wij zijn heel tevreden met dit resultaat, 
aangezien wij niet alleen afhankelijk willen zijn van subsidies. 
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De Kinderpret heeft, zoals ook vorig jaar, veel meer subsidie ontvangen dan verwacht. Hiermee is het 
percentage publieke baten los van het AFK groter geworden dan opgenomen in de begroting. De baten ten 
behoeve van Kinderpret hebben geen invloed op de baten en lasten voor het podium-gedeelte van de 
Stichting. Zouden we de fictief gekapitaliseerde vrijwilligersinzet meetellen zoals in onze begroting 
opgenomen, dan zouden we zelfs voor het jaar 2019 tot een percentage van 72% eigen inkomsten komen.

Kwantitatieve prestatieafspraken

Er zijn in totaal 156 activiteiten in OCCII geweest in 2019, met daarnaast vier (4) activiteiten op andere 
locaties in de stad. Dit zijn in OCCII negen (9) activiteiten meer, en in totaal 14 meer dan in 2018. Hier 
kwamen ruim 11.300 bezoekers op af, een stijging van rond de 1.000 bezoekers. 
Het aantal evenementen komt overeen met de opgegeven aantallen in de aanvraag. Het gemiddelde aantal 
bezoekers is ten opzichte van jaar ervoor dat naar activiteit bij OCCII gestegen van 70 naar 73.

Onderhoud en MOP

OCCII huurt haar ruimte in een monumentaal woonwerkgebouw, beheerd door Vereniging de Binnenpret. De
vereniging heeft het complex op haar beurt in erfpacht van de gemeente Amsterdam, en is zelf 
verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. De huurders in het complex zijn allemaal leden van de 
vereniging en dus ook medeverantwoordelijk voor het organiseren van het beheer en casco-onderhoud van 
het complex. OCCII levert daarin ook haar aandeel, zowel door organisatorische input als het uitvoeren van 
onderhoud in zelfwerkzaamheid door haar vrijwilligers. Alle onderdelen, dus ook OCCII, zijn zelf 
verantwoordelijk voor inrichting en beheer van de eigen ruimtes.

Vereniging de Binnenpret heeft een MOP (meerjaren onderhoudsplan). Dit plan wordt opgesteld en 
uitgevoerd door het bestuur en de leden van de vereniging. De eigen ruimte van OCCII is sinds de 
verbouwing in 2015 weer in goede staat van onderhoud, al blijven er altijd verbeteringen mogelijk en hebben
we een wensenlijstje van projecten die we kunnen oppakken. Met name gaat dit om isolatie van ramen op het
kantoor en de backstage.

Toelichting bestuur 

Stichting In It is de rechtspersoon die OCCII beheert, met een vijftal gemotiveerde bestuurders die samen 
met medewerkers en vrijwilligers de strategische koers bepalen. De ambitie is het bestuur qua aantal op 
minimaal 5 bestuurders te houden. Bestuursleden krijgen geen vergoeding. Het bestuur vergadert 5 à 6 maal 
per jaar, daarnaast nemen bestuursleden deel aan vrijwilligers-vergaderingen, vergaderingen van Vereniging 
de Binnenpret (de verhuurder) en overleg met externen zoals de boekhouder, subsidierelaties en dergelijke. 

Daarnaast is het onze ambitie om bestuursleden te hebben die ook vrijwilligerstaken binnen OCCII uitvoeren
tijdens openingsuren, om zo een rechtstreekse connectie tussen bestuur en werkvloer te behouden. Binnen 
het bestuur wil de organisatie zoveel mogelijk verscheidenheid en expertises in haar midden hebben 
(professionele musici/kunstenaars, bestuurders met organisatorische en ambtelijke ervaring, etcetera). Indien 
er een plek binnen het bestuur vrijkomt, heeft het onze voorkeur  iemand te vinden die meer diversiteit 
binnen het bestuur kan brengen.

Een grote verandering op het personele vlak is dat onze zakelijk coördinator door verhuizing haar baan heeft 
opgezegd. Het is ons na een korte maar krachtige sollicitatieprocedure gelukt een geschikte nieuwe 
coördinator te vinden. Zij is per 1 januari 2020 begonnen.
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Code Cultural Governance

OCCII heeft tot op heden geen Raad van Toezicht. Het bestuur heeft overwogen of dit een zinvolle 
toevoeging is voor onze organisatie. De conclusie daarvan is dat de grootte en horizontale structuur van onze 
organisatie zich niet lenen voor een RvT. Een extra laag van overleg is niet praktisch en vraagt te veel 
energie van het bestuur en de werknemers. Wel is in 2019 besloten om een plan van aanpak op te stellen om 
een adviescommissie op te richten en een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Werkgeverschap en Fair Practice

OCCII heeft drie coördinatoren in vaste dienst (2,7 FTE): een zakelijk coördinator, een coördinator voor 
programmering en productie van het podiumprogramma, en een coördinator voor het kinderprogramma. 
Daarnaast hebben we in 2019 in totaal 4 verschillende stagiaires gehad die voor een deel van het jaar 
onderdeel uitmaakten van het team. Zij kregen hiervoor een maandelijkse stagevergoeding gelijk aan 
gebruikelijk in de culturele sector. 

Samen met een team vrijwilligers geven zij OCCII vorm en inhoud. OCCII heeft met deze personele 
bezetting een goede uitgangspositie om de gestelde artistieke en zakelijke doelen te behalen. Uitbreiding van 
het aantal personeelsleden, en daarmee de post loonkosten in de begroting, wordt niet geambieerd. 

OCCII draait op Do It Yourself en Do It Together, met andere woorden; zelfwerkzaamheid. Dit betekent dat 
iedereen die iets bij ons wil organiseren dit doet zonder winstbelang en zonder vooraf afgesproken hoge 
gages. Men werkt voornamelijk met een deur-deal. Dit wil zeggen, dat het meerendeel van de opbrengst aan 
de deur voor de artiest is (zij dragen 20% af aan OCCII). Dit staat aan het fundament van onze organisatie. 
Organisator/boeker en vrijwilliger zetten zich met passie in, maar zonder doel om geld te verdienen. 
Vrijwilligers krijgen voor hun inzet bij de OCCII geen vergoeding. Wel zijn er mogelijkheden voor 
ontplooiing; cursussen weerbaarheid, BHV trainingen, sociale hygiène certificaten. Natuurlijk zijn er de 
mogelijkheden om zelf op te treden of concerten te organiseren, geluidstechniek te leren.

OCCII volgt de CAO Welzijn voor de indexering van de lonen van de medewerkers. Het is de ambitie om in 
lijn met de Fair Practice Code voor de personeelsleden een pensioensregeling te treffen.

Code Culture Diversiteit

Dit jaar hebben wij onszelf langs de meetlat Code Culturele Diverstiteit gelegd. Dit hebben wij als brede 
organisatie gedaan, dus samen met onze vrijwilligers.  Dit vonden we belangrijk zodat iedereen een stem 
had, en niemand ongehoord bleef. Een tweede reden was om het gesprek aan te gaan, zodat het thema op de 
kaart stond. Als organisatie kunnen we wel vinden dat we heel open staan voor iedereen, maar door dit niet 
regelmatig met elkaar te bespreken kan een blinde vlek ontstaan. We hebben eerlijk gekeken naar welke 
onderdelen nog punt van aandacht zijn, en waarin we al voldoen. 

Het verhaal dat wij al sinds jaar en dag uitdragen staat beschreven op onze website: “OCCII heeft als doel 
het creëren en in stand houden van een multifunctioneel cultureel ontmoetingscentrum voor met name 
minder draagkrachtige personen en groepen; het realiseren, ondersteunen en stimuleren van vernieuwende 
initiatieven betreffende sociaal-culturele activiteiten en podiumkunsten.” In onze huisregels staat: “OCCII 
tolereert geen enkele vorm van ongewilde seksuele of andersoortige intimidatie, agressie, racisme en 
discriminatie. OCCII accepteert geen enkele soort van intolerant gedrag (seksisme, racisme, agressie, 
overmatig drankgebruik, harddrugs en vandalisme) door zowel bezoekers als artiesten.” 
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Tot op heden hebben wij onze huidige visie en missie niet aangepast, omdat wij vinden dat in huidige visie al
in de kern staat dat wij open staan voor juist die personen en groepen die minder vertegenwoordigd worden. 
Dit telt voor zowel artiest, vrijwilliger en bezoeker.

Onze programmering staat bol van artiesten die uit alle windstreken van de wereld komen, en ook hebben 
wij regelmatig activiteiten die zich focussen op de LHBTQ gemeenschap. Desalniettemin kunnen we een 
slag slaan door bij programmering meer te letten op de man/vrouw verdeling tussen artiesten die op het 
podium staan.

Het publiek dat bij OCCII over de vloer komt is zo divers als het programma, maar dit kunnen we versterken
door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met minderheidsgroepen in de stad die een podium en plek om 
elkaar te ontmoeten nodig hebben.

Personeel is in de samenstelling van medewerkers en vrijwilligers al divers, wij hebben veel vrijwilligers in 
ons team die moeite hebben om in de maatschappij mee te draaien. In ons team kunnen ze wel floreren en 
vinden ze een plek waar ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Dit zijn vrijwilligers die zich daardoor ook 
langdurig aan de plek verbinden. Door meer op zoek te gaan naar verjonging van vrijwilligers zouden we 
nog meer diversiteit kunnen creëren. 

Door samenwerkingen aan te gaan met organisaties die zich inzetten voor ongedocumenteerde 
vreemdelingen kunnen we een nieuwe bron aan vrijwilligers aanboren. Door trainingen van een stichting 
zoals Sex Matters te gaan organiseren voor ons personeel kunnen we een zo veilig mogelijke omgeving 
waarborgen waar iedereen zich vrij voelt om te zijn wie ze zijn.

Aan de hand van de evaluatie hebben we besloten om een team van vrijwilligers, en eventueel 
buitenstaanders, een commissie op te stellen die het bestuur kan informeren en attenderen op thema's zoals 
inclusie.

Cyberveiligheid en wet- en regelgeving omtrent privacy

Op onze website hebben wij een pagina aangemaakt met daarop de informatie omtrent wie waarom welke 
informatie verzamelt, alsmede de termijn waarop die data bij ons in bezit blijven.

We hebben een mailinglijst, die enkel verstuurd wordt naar mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Bij 
het opgeven van e-mailadressen om lid te worden en bij het online aanschaffen van een ticket online moeten 
mensen voorwaarden accepteren waarmee ze akkoord gaan met de regels zoals beschreven op onze Privacy 
pagina. Verslagen van activiteiten plaatsen wij op social media, maar dit is vrijwel uitsluitend beeldmateriaal 
van de artiest op het podium.

Vrijkaartenbeleid

OCCII heeft geen vrijkaartenbeleid. Vrijwilligers kunnen op avonden dat zij geen dienst hebben vooraf 
verzoeken of ze op de gastenlijst kunnen, maar dit gebeurt weinig. Artiesten kunnen op verzoek met mate 
namen op de gastenlijst zetten. Wij doen dit omdat we vinden dat iedereen gelijk is en we geen 
voorkeursbehandeling willen geven aan bijvoorbeeld journalisten. Bij ons zijn er geen VIPs, maar doen we 
het samen.
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! THANKS TO ALL THE ARTISTS THAT PERFORMED AT OCCII IN 2019 !

City Dragon, Brain Masturbation, Dj Kraaaouuu, Dj Sl’OCCii, The We Are
Here Band w/ Cyriaque Koenou & And Papa Sakho, Saleh Hassan Faris, Oualid
Chakroune, Dj Dub Nico, Mc Godfrey Lado, Film: WAH; A Deep Mirror By
Gregorio  Silva,  Phurpa,  The  Nent,  Skrei  (Giuseppe  Capriglione),  Sean
Gascoigne,  Deëscalerend  Wit,  Yugofuturism,  ГШ/Glintshake,  The  Sweet
Release  Of  Death,  Terrie  Hessels,  the  тide øf тhe εnd, Vile Spirit,ide  øf  тide øf тhe εnd, Vile Spirit,he  εnd, Vile Spirit,nd,  Vile  Spirit,
Substance, Raylin, Cement Shoes (Gonzo Almeida, Balazs Pandi & Giovanni Di
Domenico),  Tristan  Renfrow,  John  Dikeman,  Jeroen  Kimman  &  Jasper
Stadhouders , Pigtails On Fire, Nancy Acid, Wake Of Jissom, Dj Brenda &
Schmutzgeier, Vj Fonteinsnol, Le Singe Blanc, Secte, Birth Of Manuel,
Jucifer, Fuckin’ Pissed, Dj Steve, Plastic Man, Teletubers, Marathon, In
Ok/Out Ko! Trio Steve Shelley (Sonic Youth), Ernie Brooks (The Modern
Lovers) & Matt Mottel (Talibam!), Trio Dodó Kis, Gerrie Jäger & Luc Ex,
Midweek Boom Bap Sesh, Lo-Fi Playground, Zeyn Mroueh, Beatdenker, Tatiana
Rosa,  Spellweg,  Dj  Let  Go,  Ibelisse  Guardia  Ferragutti,  Bernhard
Hollinger, Tigre Contre Tigre, Dirge Seçil Kuran, 25helicopters, Vj’s Fur
The Burds & Kaapo, Suzanne Dirne, Party Of The Mind, The Klittens, Dj
Ingmar  D,  The  Swap  Shop  Party,  Warachebeat,  Aoraki,  DJ  Scratchman,
Blissmal,  Aestrid,  Geronimo,  Pool  Of  Tears,  Dj  Dragnet,  Subbacultcha,
Horses in the Void, Sekt, Rouzbeh, Swan Meat, Thalia Zedek Band, Zahrada,
Jacuzzi Fundraiser: Pour It Up! Arif, Dj Thotho, Dj Toby, Lady Dada, Mc
Mustaj, Piss Stanley, Psoriasis_007, Haaard Core#3, Tzii, Kazehito Seki,
Diarrheal  Blast,  Sitbaq,  Nw,  Vomir,  Svolach,  Hc/Punk!  Geld,  Disguise,
Pauper,  Studio  Shap  Shap,  Pal/Secam,  Ketacore’s  Karnaval  Met  ‘n  K!
Deformer, FFF, Apzolut & Mc Goatzak, Tonal Verges, Herrwerrderr, Baron
Staalhard, (B)ASS Destroyers Feat. Mc B82, Pacific Ondergronds, Biemsquad,
Network76, Tender Chunks In Gravy, Dj Hanneman, Ir Vendermeulen, Dj Bone,
Seein’  Red,  Tense  Reaction,  Parking  Lot,  Lifespite,  Dj  Cholesteroy,
Dismantling Mechanisms (Agente Costura & Stephen Doyle), Duchamp, Aaron
Lumley, Haperende Mens, Heldon (Richard Pinhas), Gert Jan Prins & Anla
Courtis,  Dj’s  Oscar  Der  Winzige  &  Aerobia,  Zu,  Project  Nefast,  Dj’s
Campoleone  &  Cavity,  Stone  Cold  Fiction,  Cheak,  Rêverie,  LatinLovers,
Remember Korsakoff, Dj’s Fran & Myrtho, Pd Gvd, Run Paint Run, The Britney
Spirits, Schwierige Franz, Panthause, Alison Marble, Dj’s Sjaak en Vet,
MKM! Ayankoko, Тимпани, BSE, Geregeld Ontregeld, Gas Giant, Lonely Winter,
The Strip Amsterdam, Dj Lini, Wolves Of Hades, Terzij De Horde, Dödsrit,
Disequilibrium, Dj Tor, Need, Pizza Knife, Dj We Hate Radio, Pact! Julius
Miller, Drapes, Loco-Motiv, The Earwurms, Rock’n’Rolodex, The Ills, Slow
Worries, Neighbours Burning Neighbours, Cantenac Dagar, Knalpot, Dj Broos,
Kraz, Holymen, Dj Ali May, Aventurine, Das Synthetische Mischgewebe & Roel
Meelkop,  Bokito  Hatejazz  Ensamble,  Widt,  The  Eternal  Sun  (Jasper
Stadhouders, Nora Mulder, Maria Carlas, Teun Doekes, Stephan Doyle, Luc
Van Weelden, Renato Ferreira, Paulo), Film: Space Is The Place By John
Coney,  Filmfreak,  Dj  Godswil,  Electrik,  Hunter  Complex,  Salò,  Zs  Zs,
Atilla The Hvn, Vj Kinetic Mud, Radio Patapoe Op Zolder, Druiprek, het
Rudie  Kartel,  ElectRick,  Sabotage  in  de  Speeltuin,  VHSUHF,  Dj  Chad,
Deurzwerver,  The  Scorcher,  Bas  Jacobs,  AK  Bouwman,  Julius  Joker,  MC
Alfredex, MAgieke Jansen & Naaktslak, Black Faun, Inutile Témoin. Noise
Against Fascism, Abraham Wurstkessel, M.A.X. The Disintergrator, Zustand
D, Zarapaz, Ak’send, Bob The Builder, Spacebeest, Nhc, Bloodhole, Gridbug,
Indre  Sunnmøre  Støylag,  Splitter  Hawkings,  Dj  Bence,  The  Flying
Luttenbachers,  University  Challenged  feat.  Ajay  Saggar,  Oli  Heffernan
(KCS)  &,  Kohhei  Matsuda  (Bo  Ningen),  VforVulture,  Deaf  Kids,  Rakta,
Flowers, Pijn, Soon, Balkan Beat Bar! Lay Dna, Djimbolia, Ramses Hoppa,
Leere, Sun Shy Boy, The Pool Of Tears, Monsieur Doumani, Rebet Guitars,
Dead Kittens, Bad Kitten, Roots For The Youths, Earthworks Sound Feat.
Lyrical Benjie, Selah Sound Feat. Zed I & Jah Rootz, Jah Code Feat.
Majestic Bee, Black Sachbak, Disease, Hallowed Fire, Bill Nace & Samara
Lubelski, Neutral Density (Jef Mertens), Orphax, Przepych, Puncke, Khost,
Rebel Up! Soundclash, Ahmedou Ahmed Lowla (Sahel Sounds), Dj Tpok & Neef,
Terror  Cósmico,  Fumata,  Alula,  Maria  Somerville,  Davy  Kehoe  (Wah  Wah
Wino),  Jonny  Nash  &  Suzanne  Kraft,  No  Problem,  Dark  Web,  Forbidden
Wizards, Paranoid State, 20 Guilders, Nid’poul, Zyanose, Paranoid, Sex
Dwarf, Natural Progression, Raski & Lama, Kaptain Kork, Vj Tv-Boy, Toner
Low, Abe Diddy & The Krautboys, Kassar, Wacky Tobacky, Afa Amsterdam,
Film: Generation Hate I & II By Lee Sorrel, Inbranders, Rumble In The
Barn, Halshug, Raw Peace, Terror Defence, What Is Noise?! King Champion
Sounds, Big Joanie, Wilbert De Joode, BJ Nilsen, Canshaker Pi, Calvin
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Johnson (Beat Happening / K Recs), Zea, Cress, War All The Time, Jaded
Eyes,  USA  Nails,  Dead  Arms,  Fine  China  Superbones,  Klämp,  Two  Day
Residency, Thurston Moore Band, Thurston Moore, Jennifer Chochinov, Steve
Shelley, James Sedwards, Jon Leidecker (Wobbly), Eva Prinz, Abby Banks,
Trio Terrie Ex, Andy Moor & George Hadow, Kanipchen-Fit, Kloki Fest #3
Oldschool Edition! Dj Jeroen Flamman, Brutuzz, Mark (Proces Kabaal), Li-Z,
Meatchopper  118  (Hit  ‘n  Run),  Zenuwpees,  Jacob  Inhuman,  Coman  Dante,
Sjaakk, N-Vision, Grauzone, Big Sexy Noise (Lydia Lunch, James Johnston &
Ian White), Loose Nukes, Machine Gun, Alfred & The Disappointments, Lybra,
Drawing Hills, 21vek, Dj Richard The Photocopier, Filmhuis Cavia, Film:
Zerzura by Christopher Kirkley, Adolescents, Nosferatu, Kaleidoscope, Open
Wounds,  Etenesh  Wassie,  Mathieu  Sourisseau  &  Sébastien  Bacquias,
Tijdelijke Toon, Andy Moor, Meduse Magiq, Blue Crime, Slumberland (Jochem
Baelus),  Lucy  Kruger,  Volta,  Inbranders  &  Friends,  Betonfraktion,
Letatlin,  Syndrome  Stokholm,  Sterk  Water,  Never,  State  Funeral,  The
Cosmosians, Lange Niezel, Donkey Kung Fu, Satisfied, Dj’s Xcix, De Ruimte,
Trio Miriam Den Boer Salmón, George Hadow & Pau Sola Masafrets, Enablers,
The Fire Harvest, Bhajan Bhoy, Gender Roles, Bongloard, Coma Regalia,
Cady, Second Guessing, Crywank, Duke Garwood, Frank Rosaly & Aaron Lumley,
Cactus Truck Ft. Andy Moor, Noisy Rejects, Heartrest, Maybe Not, Sweet
Empire, Ugly, Make Out Molly, To Live And Shave In L.A. (Rat Bastard, Tom
Smith  &  Lurch  X  (Guttersnipe),  Yximalloo,  Lo-Fi  Terrorist,  Formatory
Apparatus, Lucidvox, Mart Avi, Jaapjaapjaap, Krudxs Cubensi, Dj Gay-Lo,
Lgca!,  S.H.I.T.,  Pressure  Pact,  Seein’  Red,  Vampillia,  V.M.O.,  The
Myrrors, Toto Boroto, Heatwave, Radioactivity, Bad Sports, Tv’s Daniel,
L.O.X., Mope Grooves, Binnenpret 35 Anniversary, Zdrada Palki, Neighbours
Burning  Neighbours,  Bagdaddy,  Electric  Fire,  Real  Binnenpret  Dj’s,
Trappist,  Despise  You,  Hetze,  Chronic  Abuse,  Bare  Hands,  Circle  One,
Apparatüs, Youth Deprivation, Persona Non Data, Yaguars, Yeahrs, Ghost Bag
&  Tine  Fetz,  Danbert  Nobacon  (Chumbawamba)  &  Kira  Wood  Kramer,  Scrap
Brain,  Daisy  Daisy,  Lilith,  The  Depression  Club,  The  Fifth  Alliance,
Feast, Blood Diamond, Oil Thief, Death Kneel, Jesuve, Phazed, Madcore,
Exabyss, Harsh, Noonshock, Flock, Mc Gyver, Plasma Lab Take Over: Jengu
B2b Entah, Redhe4d, Ack Ack Crew: Stryda B2b Skenzo, Some Became Hollow
Tubes, Duo Frank Vis & Martijn Comes, Dagora Dj’s, So Beast, Yuri Landman,
Tea, Ippio Payo, Extinction Rebellion, Dj Paula Temple, Hairetis Harper,
Flowers/Ghosts&Echoes,  Giorgio  Dursi,  Zenevloed,  Kollaps,  Unn  &  Kujo,
Shrouds, Sunn Trio, Naujawanan Baidar, Spill Gold, Nox Novacula, Profit
Prison,  Poussin,  Manisdron,  Optical  Machines,  Dj  Crew:  Misses  Bgm,
Kinderpret 25 Anniversary, Jasmin Hasler, Sieger Baljon, Teatro Munganga,
Rode Maan, Nomad Theater, Lichtbende, Donderelf, DJ Barbapapa, C.H.E.W.,
Gouge Away, Oust, Ecstatic Vision, Temple Fang, Negative Space, Forbidden
Wizards, The Kaak, Bug, Labasheeda, Black Monsoon, Voyage Voyage, Dj’s
Moncef, David, Julien, Arto, Lunar Seas, Los Siquicos Litoraleños, Grid
(Tim Dahl, Matt Nelson & Nick Podgurski), Trio Michael Vatcher, Miquel
Petruccelli & Jasper Stadhouders, Steve Ignorant (Crass) & The Slice Of
Life, Copymaster, Pitch Black, Svin, Интide øf тhe εnd, Vile Spirit,уристide øf тhe εnd, Vile Spirit,, Spoelstra, Phew, Razen, Le
Corbeau, Norn, Neige Morte, Tallawit Timbouctou, Film: Punk The Capital;
Building A Sound Movement By James Schneider, Tos, Dj RoyNotIanMackaye,
Live Skull, Martin Bisi, UpTightSick!, The Devils (Voodoo Rhythm), Vulva,
Poussin, Soft Issues (Opal Tapes), Graf, Svartvit, The Core Festival,
Memory  Fish,  Daryl  Raphael  Grootfaam,  Ewa  Pepper,  Ard  Zacht,  Chris
Meighan, Akat Hisia & The Postmodern Trauma Kids (Mndfck Gnrtn), Kinetic
Mud, Papelón Kifesh, Membranes, Howie Reeve, Black Earth, Ashtoreth, Sum
Of R, Valinr, Azijnpissers, Dead Stoolpigeon, RPM Studio, Live Recording
Session,  Rully  Shabara  (Senyawa/Zoo),  Dirar  Kalash,  Physique,  Gif,
Katadreuffe, Dead  Neanderthals, Eklin,  Garçon Taupe  (Narrominded), The
Cold  Vein,  Hilde  Strijker,  Wrek-O-Nize,  Truffel  The  Phunky  Phaqir,
Blabbermouf,  Ellmatic  &  Mad  Rev  Da  Surinam  Swordsman,  Dj’s:  Zudo,
Skyfunker, Tommy T & Duo Penossi, Reggae Bar: In Reggae We Unite! One Love
Tribe (Lyrical Benjie, Brother Tobias, Selector Ramses), Uncle Fester On
Acid/  The  Dokter,  Vette  Mette,  Rain  Petit,  Soul  Calibrator,  Bopper,
Trankilo, Zen Rockers, Loddy Culture, Nando, Dj Marq, Rocksteady Guz, Sec
Edit,  Lex  Luther,  Gna-Gna,  Leendread,  Resonators,  Spellbound  Dj’s
Trashling, Kaseta, Martijn, DortArt, Toon, Van Lennep, Louis Guilliaume,
Fernando Belfiore, Electrosexual, Chelseyboy, Eustache Mcqueer, Dj Riesz
(De Trut), The Mountain, Vj’s AlexetJeremy…
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